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ŠIANDIEN LIETUVIU DIENA CHICAGOJE
LENKIJOJ PRIEŠ STUDENTUS IS 

SAUKTA KARIUOMENĖ
■—------------------ J

J. Valstybėms reikalaujama 
gausingesnės kariuomenės

LENKŲ STUDENTAI PRIEŠ i 
ŽYDUS

REIKALAUJA DIDESNĖS 
KARIUOMENĖS

VAR'^VA, lapkr. 30. — 

Visuose - - kų valdomuose kra

štuose lenkų studentai išjudo 

prieš žydus. Pirmosios riaušės 

įvyko Lvove. Paskui veikimas 

prieš žydus persimetė į Kra-

AVAS11INGTON, lapkr. 30. 

— Kariuomenės štabo viršini

nkas gen. McArtliur savo ra

porte reikalauja, kad nuolati

nės kariuomenės skaičius bū

tų padidintas mažiausia 2,000

kovą, Vilnių ir kitus miestus, karininkų ir 40,000 kareivių. 

Visur įvyko riaušės. Keletas 

studentų nužudyta. Šimtai su

žeistų. Visur iššaukta kariuo

menė.
Varšuvoje taip pat studen

tai išjudu. Laikraščiams už

drausta paduoti žinias apie 

įvykusias riaušes.

Šiandien kramto kariuomenę 

sudaro 12,180 karininkų ir a- 

pie 120,000 kareivių.

Lietuvos Didysis Kunigaikštis Kęstutis 
(1382 — 1932)

Kunigaikštienė Birutė, Kęstučio žmona

PAKVIESTAS PASILIKTI 
ROMOJE

POLICIJA SAVO VIETOSE CHICAGOJE

1RIUKŠMAS PRANCŪZI
JOS PARLAMENTE

MINIME VAŠINGTONO IR KĘSTUČIO 
SUKAKTUVES

ST. AGNĖS SALE LAUKIA SVE
ČIŲ IS VISŲ MIESTO KRAŠTŲ

Paruošta graži ir įspūdinga 
programa

Štai, ir Gruodžio Pirmoji — “Lietuvių Diena.-’ Chica
gos lietuvių patrijotiškoji visuomenė gausingai renkasi į' šv. 
Agnietės auditoriją, (Archer ave. ir Rockvvell str.), kad pa
minėti Jurgio Vašingtono ir Lietuvos kunigaikščio Kęstučio 
sukaktuves, išklausyti gražios ir įspūdingos programos ir 
savo atsilankymu paremti lietuvius bedarbius, kurie yra rei
kalingi pašalpos.

Programoj dalyvauja dešimts chorų, susidėjusių į vieną 
gausingą chorų chorą iš 500 dainininkų, kuriam vadovaus 
komp. A. Pocius. Dainuos vyrų ir mergaičių chorai atskirai. 
Girdėsime kvartetų ir oktetų. Solistai — Genovaitė šidiškiūte, 
Ona Biežienė, Justas Kudirka ir Kastas Sabonis. Duetus dai
nuos — Antoneta Feravičiūtė, Ona Sikora, Jonas Romanas, 

i Antanas čiapas. Apie Kęstučio mirtį deklamuos O. Putrimas

AVASHINGTON, lapkr. 30. 

, I’OMA, lapkr. 30. — Que- j— Visai Columbia distrikto 

bec’o (Kvebeko), Kanadoj, ar- policijai įsakyta būti savo vie- 

TEGUCIGALPA Hondūras L.ivryskupas Villeneuve čia vie- tose. Numatomos bedarbių de- 

lankr. 30. - Revoliucininkai Si' ®ventas*s Tėvas Pijus XIĮmonstracijos prieš kongreso

HONDURASO PREZIDEN
TAS NEPASIDUODA REIKALINGI FONDAI SER

GANČIŲ GYDYMUI

Paaiški, kad Chicagoj tiek (Auškalnaitėj.

yra apgulę šią sostinę. Jų va

das, gen. Fonseca, pareikala

vo, kad respublikos preziden

tas Carias be kraujo pralieji-

mo paduotų miestą. Preziden-
nia parlamente sukeltas nepa- . , .. , .

. v _ . . 'tas nesutiko. Miesto apvhnke-
prastas triukšmas. Tautinin

kai ir kiti atstovai reikalavo,

PARYŽIUS, lapkr. 

Svarstant karo skolų

30. — 

klausi-

se vyksta kautynės.

pakvietė arkivyskupą dar per sesijos atidarymą pirmadienį. tįaug vargšų žmonių serga,! Programą paįvairins garsus Šv. Kazimiero Akademijos 

gruodį pasilikti Romoj. Tad 

kilo kalbos, kad gal arkivys

kupas bus paskirtas kardino 4 

lu.

JAPONŲ ATVERTIMAS

l.ac parlamentas visai išsiža

dėtų ir nemokėtų karo skolų 

,1. Valstybėms. Įsikišo kai ku

rie vyriausybės nariai. Klau

simas kitai dienai atidėtas.

SUŠAUDYTI JŪROS 
PLĖŠIKAI

IIONGKONGAS, lapkr. 30. 

— Mirties bausmė sušaudymu 

įvykdyta 44 jūros plėšikams 

mieste Pakhol. Tūkstančiai 

žmonių matė plėšikų sušaudy

mą.

PASIRAŠĖ NEPUOLIMO 
SUTARTĮ

PARYŽIUS, lapkr. 30. — 

Vakar Prancūzija pasirašė ne

puolimo sutartį su sovietų Ru

sija.

STERLINGO VERTĖ 
PUOLA

KITAS NAUJAS ITALŲ 
GARLAIVIS

FUŠUN, Mandžiūrija, gr. 1. 
— Šiose apylinkėse japonų gy 
ventojų atvertimas kataliky
bėn yra gausingesnis, neguGENO A, Italija, lapkr. 30.,

- Kitas didelis naujas italą pareiškia mi

keleivinis garlaivis “Conti di

Savoia” leidosi pirmon kelio

nėn į New Yorką.

ATŠAUKIAMI MARYNAI

Namie būdami japonai yra 

aklai prisirišę prie pagoniš

kųjų apeigų. O svetur jie i- 

gauna daug platesniųjų idėjų 

apie gyvenimą.

kad jiems jau neturima vie

tos apskrities ligoninėje. Šioje 

ligoninėje gali sutilpti 2,500 

sergančių, o šiandien jų yra 

arti 3,000. Šimtai vargšų kas- . 

j dien kreipias į ligoninę, ta- • 

čiau jiems vieta atsakoma. Ne

mergaičių orkestras, kuris suplieks keletą maršų. Tas pat 
orkestras akompanuos akademikių senoviškiems tautiškiems 
šokiams. Akademikės pasipuošia šiai iškilmei specialiai pa
siūtais kostiumais.

Lietuvos konsulas p. A. Kalvaitis, prof. Pr. Mastas, dr. 
Al. M. Račkus ir L. Šimutis, komiteto pirm., pasakys trum
pas patrijotiškas kalbas apie Vašingtoną ir Kęstutį.

Iškilmėse dalyvauja mūsų lakūnai kap. St. Darius ir St.
visiems ir laikina pagalba su- Girėnas Taip pa^ garsūs lietuvių sportininkai — ristikai,
teikiama. Gydytojai negali a- kumštininkai, futbolininkai.

Pridirbti. į gį vakarą, St. Agnės Auditorijoj matysime mūsų dva-
Tuo tarpu privačios ligoni- aiškius, visuomenės veikėjus, prof es.i jonalus, biznierius ir mū

nės yra pustuščios. Kai k u- sų organizacijų bei draugijų vadus. Salėje plevėsuos vėliavos, 
rios vos išgali verstis. Gerai- Pasipuošime krūtines gražiais Vytauto, Kęstučio sūnaus, mė
sinis laikais jos buvo kupinos, daliais, kelsime tautišką entuzijazmą ir minėsime Amerikos 
šiandien žmonės neturi pini- Lietuvos didvyrių atmintį.

Iš šio vakaro didžiulės programos Chicago Daily News 
atstovai pasirinks tuos artistus, kurie turės dalyvauti tautų 
kamivale, gruodžio 10 d., Stadijume.

MAN AG U A, Nikaragua, gr. 

1. — Iš šios respublikos J. 

Valstybės atšaukia visus sa

vo marvnus.

LONDONAS, lapkr. 30. — 

Vakar Anglijos sterlingo, pra

ncūzų franko, belgų belgo, o- 

landų gvildero ir šveicarų fra

nko vertė žymiai nupuolė.

BRETONAI REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS

DAUGIAU PALEIDO

TAIPGI SUMANYMAS

MANILA, F. S., lapkr. 30. 

Salų legislatūros atstovas 

Varona įdavė sumanymą ski-

I- .

HAVANA, lapkr. 30. — Ku

bos prezidento įsakymu dar 

66 politiniai kaliniai daugiau 

paleista iš kalėjimų.

ARGENTINOJ KARŠČIAI

Gerb. Antanas Kalvaitis, Lie- 0 Smon,’i «nS»mas 5ian- 

tnvos konsulas Chicagoj, ku-|d>'n 3™ did«"*i'- Dang kas 

ris kalbės Kęstučio sukaktu- tinkamos pagalbos ir

vių iškilmėse.

MEDIKALINIO DOLERIO 
PASKIRSTYMAS

j kraustosi į kapus.
I

Iškeliamas sumanymas ko

kiu nors būdu parūpinti fon

dus ir sergančius vargšus gv-

ĮSPĖJIMAS PRIEŠ IN- 
FLUENZĄ

Chicagoj ima reikštis leug-
dyli privačiose ligoninėse. Šio' •• • Pl , • \ c •

• r ■ voji mfluenza (gripas). Svei-
NEW YORK, lapkr. 30. — se ligoninėse šiandien neatsi- 

iti mokesčiu* už visas bažny- Medikalinio patarnavimo lėšų žvelgiama į pelną. Tik norima, 

komitetas randa, kad išmoka- kad veikimas ir darbas bet ko

mas dž tą patarnavimą dole- kiomis lėšomis būtų palaiky- 

ris štai kaip paskirstomas: tas, kati nereikėtų įstaigoms

tinęs savastis.

MIRĖ QUITO ARKI
VYSKUPAS

BUENOS AIRES, Argenti

na, lapkr. 30. — Kelinta die

na čia siaučia dideli karščiai.

QUITO, Ekvadorius, gr. 1 
— Mirė visų mylimas vietos 
arkivyskupas M. Maria Polit 
y Laso, 70 m. amž.

NAUJAS DOKUMENTAS

SEVILLE, Ispanija, lapkr. 

30. — Gyvenantis čia ištrėmi

me portugalas istorikas Cor-

PRAEINA ĮSIKARŠ
ČIAVIMAS

AVASHINGTON, lapkr. 30. 

— Įsikarščiavę Slapieji kou-

DAUG ŽMONIŲ NUŽUDO 
LIGOS

NEW YORK, lapkr. 30. — 

Šiame krašte kas metai galy

bės žmonių žūsta dėl ligų, ku

rių būtų galima apsisaugoti,

Už privačią gydytojų prak

tiką tenka 29.8c.

Ligoninėms 23.4.

Dentistams 12.2.

Už vaistus 18.2.

Viešoji sveikata 3.3. 

Slaugėms 5.5.

Kultistams 3.4.

Kitiems 9.2.

isai užsidaryti.

NUBAUSTAS KALĖTI

katos departamento komisijo- 

nierius dr. Bundesen įspėja gy j( į žmonės turėtų pakaktinai 

ventojus, kad jie saugotusi pe- gydymuisi.

įšalimo. O jei kam pasitaiko j 2930 metais šiame krašte 

gauti šaltį , toksai turi at- guv0 nuo tuberkulo 88,088 as-
gulti lovon keletai dienų ir 

niekur nesimaišyti su sveikai

siais.

Adv. C. E. Glaeser, kurs 

pats kitados išpažino dauge- 

j lini žmonių nusukęs dideles 

I pinigų sumas, parduodamas

klastuotas morgičius, teismo""*! “niž- "'"gaitė Lorrainie 

...........................................................33

SUVAŽINĖTA MERGAITĖ

Automobilio suvažinėta

--------------------------------------------- [nubaustas ilgiems metams k,. Baudemier, 1945 W. 33 gat.

KBW YORK, lapkr. 30. -'lėti . [Važiuojąs N. Guardina pas-

Continental Bond and Trust

. .._ ____________, rcso per visą laiką Co bankoj „akar staiga pra.

tesao skelbia, kad Lisbonoj P° Saukė sakydami, j_UV(J pUf^g milijono dol. ver-

gi STREIKUOJA ŠOFERIAI

prnko, o paskiau pasidavė po 

j licijai.

PARYŽTUS, lapkr. 30. —knygyno archyvuose jis rado 

Prancūzijos departamento (sri naują dokumentą apie Ameri- 

ties) Brittany gyventojai (bre kos žemyno radimą. 1452 nie

kad kaip tik bus atidaryta pa

skutinė šio kongreso sesija, 

jie pirmiausia paduos 18-ojo

Chicagoj sustreikavo Livery 

Car šoferų unija. Streikas at- 

AVASHINGTON, lapkr. 30 kreiptas prieš laidotuvių dire-

tės laisvės bonų. GEROVĖS FONDAS

Gerovės fondas (Emergen- 

— Blogieji laikai ir Baltuo- ktorius, kurie nori sumažinti cy AVelfare Fund) C'ook’o ap-

menys; nuo vėžio 119,818; kū

dikių mirė 135,845.

O praėjusiam kare 50,285 

šio krašto kareiviai žuvo.

Lėnai. Lėnų ežeras seniau 

5 buvo labai didelis. Žvejojant 

sugaudavo daug žuvies, bet 

pernai nuleidus vandenį į Juo

dos upę žiemą labai daug žu

vies išduso. Nors vandens dar 

ir yra, bet žuvies jau mažai 

sugauna. Dabar valant Juodos 

upę, užtūrėtas vanduo ežere. 

Ežeras smarkiai pakilo.

tonai) atgaivina reikalavimą,; tais, t. y. 40 metą anksčiau Priedo »lSaukimo klausimą, 
kad jų kraštui būtų suteikta už Kolumbą, Amerikos žemy-' Pagaliau prieš šį planą ėmė sius Rūmus ištiko. Visiems ta- šoferiams atlyginimą iki 37.50^skrity stumiamas pirmyn. No- 

autonomija. Jo atsiekimųi jie ną rado portugalas Pedro Vas bruzdėti sausieji atstovai, šla^rnautojanis sumažintas atlygi-jlol. per savaitę. Šoferiai nori rimą surinkti 7,500,000 dol. 

ima kurti slaptas draugijas, ’rjnez de la Frontera. rių jų įsikarščiavimas nyksta, nimas. . 42.00 dol. : Surinkta 2,608,550 dol.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 

dailus oras; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

DVIGUBOS IŠKILMĖS

Šiandien Chicagos lietuviai apvaikščio

ta dvigubas sukaktuves: Jurgio Vašingtono 

200 m. gimimo ir Lietuvos kunigaikščio Kęs

tučio 550 metų mirties sukaktuves.

Jurgis Vašingtonas yra vadinamas šio 

krašto tėvu. Ir teisingai. Jis žymią, savo gy

venimo dalį pašventė bekovodamas už Jung

tinių Valstybių laisvę ir nepriklausomybę. 

Kovojo ir laimėjo. Tuo būdu apie milijonas 

lietuvių šiandien naudojasi tais Jurgio Va

šingtono laimėjimais — laisve ir nepriklau

somybe. ' , ! į '*

Kada mūsų tauta kentė baisią rusų prie

spaudą, neturėjo nei spaudos, nei veikimo lai

svės, buvo persekiojama ir kankinama, kada 

daugeliui mūsų tautiečių dėl tos priežasties 

Lietuvoje pasidarė nebejauku ir tiesiog nebe

galima gyventi, Jungtinėse Valstybėse sura

dome visišką savo gyvenimui ir veikimui 

laisvę. Dėl to mes turime branginti tuos vy

rus, kurie kovojo dėl tos laisvės. Pirmoje vie

toje turime gerbti Jurgi Vašingtoną, kuris 

stovėjo tos kovos priešakyje.

Mes, lietuviai, galime pasididžiuoti, kad 

Sale Jurgio Vašingtono dėl šio krašto nepri

klausomybės energingai kovojo mūsų tautie

tis generolas Tadas Kasčiuška, kurj lenkai 

sau nori pasisavinti, tačiau negali, nes mes 

turime įrodymus, kad jis pats save vadino 

lietuviu ir tikrai buvo lietuvių kilmės. Šian

dien, minėdami Jurgio Vašingtono sukakti, 

pagerbsime ir savo tautiečio Tado Kasčiuš- 

kos atmintį.

Minėdami Jungtinių Valstybių tėvo su

kaktį, mes negalhnc nepaminėti Didžiojo Vy
tauto tėvo Kęstučio sukaktuvių.

Kaip vakar šioje vietoje buvo rašyta, 

kunigaikštis Kęstutis yra vienas mylimiau

sių ir patrijotiškiausių didvyrių mūsų tau

tos istorijoj. Jis visą savo amžių praleido ant 

žirgo begindamas Lietuvą nuo gausingų ir 

stiprių priešų, norėjusių ją pražudyti. Isto

rikai pripažįsta, kad jei ne Kęstutis, vargu 

šiandien pasaulis žinotų apie lietuvius ir 

JJetuvą Gerbdami Kęstučio atmintį, turime

pagerbti ir Birutę, jo žmoną, kuri istorijoj 

figūruoja kaipo pavyzdinga žmona ir moti

na, išauklėjusi Lietuvai savo sūnų Vytautą, 

savo laiku buvusį didelį karvedį ir žymiau- 

sį tų laikų politiką Europoje.

Gal kai kas mano, kad mums, gyvenan

tiems Amerikoje, reikia pamiršti apie Lietu

vos senovę ir jos didvyrius. Priešingai. Mums 

kaip tik svarbu y ra ko dažniausiai jų vardus 

minėti, jų atmintį tinkamai pagerbti ir jau

niesiems priminti, kad lietuvių tauta turėjo 

garbingų vyrų, savo galvas paguldžiusių del 

tautos gyvybės išlaikymo. Toks priminimas 

duos akstino mūsų jauniesiems laikytis prie 

savo tautos, pamylėti jos senovę ir reikale 

ją ginti. Ypač šiais laikais, kada nutautėjimo 

banga vis labiau mus užlieja, svarbu yra pa

sisemti tautiškos stiprybės iš praeities, iš 

mūsų karžygių ir didvyrių narsių žygių.

Reikia tikėtis, kad šios dienos iškilmės, 

t. y. Vašingtono ir Kęstučio sukaktuvių mi

nėjimas, tuo atžvilgiu savo tikslą atsieks.

Vašingtonas ir Kęstutis mums lietuviams 

lygiai yra brangūs ir artimi.

Jurgis Msgtonas Kęstučio Sukaktam Paminėjimu Svarba
(Chicagos lietuviai Jurgio Va- didžiausios to šimtmečio kau- Kiekviena tauta gerbia savo nikos, lenkų istorikas Dingo- 
šiugtono gimimo sukaktuves tynės. Į karo sūkurį buvo į-didvyrius. Jais’didžiuojasi ne .šas ir kiti jo priešai. Kęstu-

minės ketvirtadienyje, 
gruodžio 1 dieną, St.

Agnės salėj).

(Tęsinys)
Taigi anglo-francūzų karo Jmerįavo> nepolitikavo. Teisy- 'didvyrių nuopelnais tauta ta-iiienburgo pilies yra ne kas

velta Prūsija, Anglija, Fran- 

!«iju, Austrija, Ispanija, Ru'si- 

fja. Iškilo daug didvyrių, bet

vien kol jie gyvena, bet ir ši- tis su tokia narsa ir pasitikė- 

mtmečiains praslinkus po jų jimu pasiryždavo laimėti, kud 

mirties. Didvyriai atlieka di- jis anksto pranešdavo savo

didvyris, kurs vėliau visus nu-'deljus tautos darbus: jie ap- priešui kaip Romos Cezaris 
stelbė, dabar sau ramiai far-į\uinikuoja ją garbės vainiku, Įdarydavo. Pabėgimas iš Ma-

prudžioje Amerikoje anglams jįg buvo narys Virginijos mpa įrašyta į neišdildomus is- kita, kai]) pažymys nepapras- 

ne:įsekė. Bet galų gale ir an- lvgislatūros, reguleriai lankė- torijos lapus, didvyriai nutie- to Kęstučio narsumo, 

giai ėmė atsigriebti. Kitaip j sesijas, bet šiaip legiala-'šia tautos ateities pamatus. Di j Priešai labai jo bijojo, nes 

dalykai virto ypač dėlto, kad tūros darbuose mažai tedaly- dv yriai yra kelrodžiu būsimai gerai žinojo kad Kęstučio sma-

Anglijos valdžioje įsigalėjo Tavo. Komisijosna retai tebū- 

V illiam Pitt, kurs nusistatė davo renkamas. Vieną syk jam 

franeuzus visiškai išvyti iš A- [buvo pavesta sustatyti įstaty- 

merikos. Jo rūpesniu iš Aag-'mą, draudžiantį Winchesterio 

lijos buvo pasiųsta kareivių if armėnus laikyti palaidas 

ir karinių reikmenų. Tas pa- k iaules.

kėlė kolonijų drąsą spirtis

kariai. Didvyris yra šaltinis rkumas yra neatlaikomas. Kia 

tautinių jėgų ir akstinu tau- Stingas veidmainio Jogailos 
limo veikimo. Neveltui poetą1 sumanymas nužudyti Kęstutį 

ir sakę: “Iš praeities tavo sū- buvo ne keršto motyvais su

nūs, te stiprybę semia.“ [galvotas, bet iš baimės dėlei

Kapitonas P. Jurgėla

Laisvosios lietuos 
Karnas

JOS REIKALINGUMAS

(Tęsinys)
Sausio 6 d. Vilnių buvo užėmę rusai, 

kurie iš ten -ėmė organizuoti puolimą. 

Deja, Vilniuje sovietinei valdžiai vadova

vo lietuvių išgamos, remiami raudonosios 

rusų kariuomenės, pavadintos “lietuvių- 

gudų divizijomis.“ Jie bematant ėmė tu

štinti lietuvių kaimus ir suėmė kun. Rei

nį, kun. Vailokaitį, kun. Dogelį, F. Bort- 

kevičienę, L. Girą ir kitus lietuvių vei 

kėjjis. Tas dai labiau paskatino vilnie

čius bėgti į lietuvių pulkus. Tuo būdu 

1919 m. pradžioje susirėmė dvi jėgos: lie

tuvių komunistų vadovaujamoji sovieti

nė valdžia Vilniuje su rusų kariuomene

BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Amerikoj, kaip ir kituose pasaulio kraš

tuose, dabar daug bedarbių. Jų milijonai. 

Bedarbių tarpe yra daug ir Jietuvių. Dauge

lio taupiniai išsisėmė ir jau nebeturi gali

mybės be pašalinės pagalbos gyventi. Reikia 

juos gelbėti. Menki būtumėm lietuviai, jei 

galėdami, nepagelbetumėm savo tautiečiams,; 

ne dėl jų pačių kaltės patekusiems į vargą.

Vašingtono ir Kęstučio sukaktuvių pa

minėjimo dar viena graži pusė yra ta, kad 

visas pelnas yra skiriamas lietuviams bedar

biams šelpti. Kuo daugiau žmonių atvyks į 

tas iškilmes, tuo daugiau bedarbių galėsime 

sušelpti. Visi programo dalyviai, komiteto

prieš franeuzus. Tai francū- 

zų tvirtovės visu ilgu frontu 

ėmė pulti į anglų rankas. 1759 

metais francūzai dar laikėsi 

Quebec’e ir Montrealy. Que- 

bac puolė tais pat metais, o 

Montreal sekančiais.

Vedybos
Jurgis Wasliington dar te

betarnaudamas kariuomenėj

Jei didvyrių darbai yra to

kie nuopelningi, tai ir jie pa

tys turi būti gerbiami, neiš

dildomi iš širdžių tėvynainių. 

Iš tikro taip ir yra. Jų pa-

netikėtai susipažino su jauna gerbimui išreikšti keliami ju- 

našle Martha Dandridge Cur- biliejai, ruošiamos sukakatu- 

tis. Tai buvo ne vien jauna'vės ir tam panašiai, 

moteriškė, bet taipgi gerai iš-| Vienas iš tokių Lietuvos di-

Kęstučio karingumo. Jogaila 

nedrįso nei su ordeno pagal

ba stoti į kovą ties Trakais su 

Kęstučiu.

Be to, Kęstutis yra pavyz

dys patrijotiškumo. Jis via 

vienas iš lietuviškiausių kuni

gaikščių. Sulig to laiko įpro

čiu ir del politinių išskaitlia-

Į talką Franeijai buvo sto- auklėta ir turtinga. Ji buvo d vyrių yra Didysis Lietuvos vinių, kunigaikščiai paprastai

jus Ispanija. Bet anglų lai 

vynas buvo galingas ir nuo is

panų paėmė Kubą ir Filipinų 

salas.

Pagalios 1763 metais, vasa

rio 10 dieną buvo padaryta

viena iš turtingiausių šeimy

nų Amerikoj. Žemės ji turėjo 

15,000 akerių, be to daug lotų 

ir namų miestuose, 150 negrų 

vergų ir apie $100,000 gry

nais. Šitokia tai našlė ir teko

taika ir perdirbtas Amerikos [Jurgiui Wasliingtonui, kurs 

žemlapis. Frančija liko be [ir pats buvo vienas iš turtin- 

sprindžio žemės Amerikoj. A- gųjų Virginijos dvarininkų.

K.glija grąžino Ispanijai Kubą 

ir Filipinų salas. Už tai atė

mė iš Ispanijos Floridą. An

glija valdė nuo tada visą Ka-nariai darbuojasi neimdami jokio atlyginimo, 

dėl to tikisi, kad lietuvių visuomenė tą kilnųnadą ir vis^ Atlantiko pakra- 

jų darbą parems, šiandien atsilankydama į §tį iki Mississippi upės.

St. Agnės salę.
Wash.ington farmeriatija

B. SEKLECKIS

Šeštadienyje dar vienas naujas kapas iš

augs Švf Kazimiero kapinyne. Tas naujas ka

pas priglaus žymų Chicagos lietuvių labda

rių veikėją ir visų kilnių tikybinių ir tauti

nių reikalų rėmėją a. a. B. Sekleckį. B. Se 

kleckį matydavome prie visų gerų darbų. Jis 

buvo pirmaeilis darbininkas ir pirmas auko

tojas. Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga tik

rai jo pasiges, nes velionis joj darbavosi su 

didžiausių pasišventimu nuo pat tos sąjun

gos susiorganizavlmo. Jei šiandien labdariai 

turi ir ligoninę ir ūkį, tai didelė nuopelnų 

dalis priklauso ir a. a. B. Sekleckiui, kuris 

daug, daug savo sveikatos į tuos darbus įdė

.Anglo-francūzų karas Ame

rikoj tęsėsi nuo 1754 iki 1763 

melų. Bet Jurgis Washington

kunigaikštis Kęstutis, kuriam vesdavo svetinių kunigaikščių 

šįmet sukanka 550 metų nuo dukteris, bet Kęstutis — lik-

jo mirties. t

Kuo svarbus yra Kęstutis ?

Pirmiausia, Kęstutis yra gar-

rą lietuvaitę, arba kaip lege

nda sako, vaidelytę, o sulig 

dainų padavimu “iš Palangos

sus karvedys. Kiek jis vedė vargdienę mergaitę.“ 

karų! Retas karo vadas yra Taip pat yra dalis Kęstu- 

tiek daug mūšiuose dalyvavęs čio nuopelnų, jai Lietuva išli 

kaip Kęstutis. Visą savo am- [l<o katalikišku kraštu. Jo gū

Jisai paveldėjo tėvų dvarus ir 

nemažai žemės pats prisipir

ko. Dvaras, kur jis nuolatai 

gyveno vadinasi Mt. Vernon

želį pašventė pastangoms pra

plėsti Lietuvos ribas. Tai yra 

Lietuvos Napoleonas. Kęstutis 

buvo be galo geras karo stra-

prie Potomac’o upės netoli tegas. Kartais pralaimėjęs mu-

linga jėga atlaikė ordinų Įsi

veržimą į Lietuvą. Gerai yra 

žinoma, kad buvusieji žemės 

plotai ordenų valdžioje tapo 

protestantizmo dirvomis. Be

nuo dabartinės Amerikos sos- £į, sugebėjo greit sustiprinti abejo, tas pats būtų buvę ir

kareivių dvasią ir trumpu lai- Į Lietuvoje.

igi surinkti kariuomenę ir, žiū . ,v. . .

K , ■ „ . 1 viduramžių karvedžiai vai-
rėk, pergalė — Kęstučio puse-, . , .
. ’ . . .v , • • • Įfbno karo vado, parlamento ir

je. Tai vienas iš karingiausių1 , , , _ . , , ,
* . . .. ,valstvbes prezidento rolę. Sios

Lietuvos kunigaikščių. !. ' "«> , -v, • . . ._. . t itrvs funkcijos aiškiai pasirei-
Lietuva buvo apsupta tuo , v . ,,

, .„ . 5 .. skia Kęstučio asmenyje. Suge-

laiku iš visų pusių galingi)'. . , . ..... , 7 v b« jo jos taip puikiai atlikti,
priešų, kurie nuolatinius uz- ... . v . ,r . . . , , Rad jo priešai neslepia jo ge-

puolimus Lietuvai dalydavo. . ,.v.L. . , niauskumo.
Kęstutis ne tik atlaikydavo. i
bet panašiai ir atsilygindavo. Į Todėl minėdami šias svar- 

Yra padaręs apie 42 užpuoli- jhias sukaktuves, pagerbiame 

mus savo priešams, pasiekda- tą Lietuvos didvyrį, kuris tiek 

mas net Karaliaučių ir Mozū- t’aug Lietuvai yra davęs, ku-

t mės.

Tais laikais anglų kolonis

tai palaikė artimus ryšius su 

Anglija. Tie ryšiai ypač ar- 

linii buvo tarp Virginijos dva-

iš to karo pasitraukė 1758 me- rimukų arba plantatorių ir A- 

tais. Nors tada jis buvo 26 me- [nglijos didikų. Virginijos pla

tų amžiaus, bet jo niekas į ka- Intatoriai giminiavosi su An- 

ią nei įtraukė, nei įstūmė per giijos lordais, kurie ir-gi bu- 

17 metų. Buvo daug progų Į vo didelių dvarų savininkai.

jau; būti priešakyje karinių 

vadų ir figūruoti valstybinia

me gyvenime po karo. Jo ko

lonija Virginija ir kitos kolo

nijos turėjo įvairių bėdų, ke

ntėjo nepasisekimus, laimėda
vo pergales, kentėdavo pajuo

kimus, didžiuodavosi užpel-
įo. Velionius pasišventimas labdarybei ilgiems nais, bet Jurgis AVashington 

metams mums primins, kaip reikia rūpintis Juo viskuo neinteresavosiy 

našlaičiais, seneliais ir bendrai vargšais, nes Į Kuomet Amerikoje ėjo li
tai buvo jų prietelis pilna to žodžio prasme, gus, nuolatinis anglo-francūzų

B. Sekleckic pasiges ir dienraštis “Drau

gas,“ kurio prietelių ir nuolatiniu rėmėju 

jis buvo per daug metų.

karas, tai tuo pat laiku Euro

poj ėjo taip vadinamas Sep

tynių Metų karas. Tai buvo

Yirginijos plantatoriai savo sū 

mis ir dukterįs siųsdavo Į A- 

ngliją aukštus mokslus išeiti. 

Juigiui Wasliingtonui nebuvo 

progos Anglijon vykti dėlto, 

kad jis buvo jauniausias sū

nus šeimynoj ir jam mažam 

esant mirė tėvaa. PlantAtoriai 

pamėgdžiodavo Anglijos didi

kus ir net drabužius jiems siū

rijos kraštus. Kęstučio karin
gumą pažymi net vokiečių kro

ris visą širdžia jai buvo atsi

davęs ir kuriai savo galybę 

yra paaukojęs. Didelė garbė 

lietuviams turėti tokias suka-savo agentą ir jam siųsdavo
savo drabužių mierą, per jįjktuves. Negalima nepažymėti 

užsisakydavo Londone ir ki- ir nepasidžiaugti šių sukaktu- 

davo Londono rūbsiuviai. Pla- [tokių reikmenų. O atsilygini-[vių iniciatorių sumanumu, nes 

niatoriai turėdavo Londone sai nio būdas būdavo irgi nevisai jų triūsu ir pastangomis at- 

vo agentus ir per juos užsi- paprastas. Virginijos plantato- liekama ši šventa tautos pa

sakydavo savo reikmenis. Ju

rgis AVashington irgi turėjo

riai daug augindavo tabokos, i eiga. 
(Daugiau bus) ‘ Stud. J. Kriščiūnas

ir laikinoji Lietuvos Tarybos sudarytoji 

tautinė Lietuvos vyriausybė su tautine 

lietuvių kariuomene Kaune. Prasidėjo ko

va: iš anos pusės veikė didžiulė rusų ka

riuomenė, o iš šios pusės veikė jaunutė, 

menkai ginkluota ir karui visai nepareng

ta lietuvių savanorių kariuomenė, kurią 

rėmė visas Lietuvos kraštas. Pats Dan

gus teikėsi palaiminti kaip tik jaunutę 

lietuvių kariuomenę, kurios buvo vos 

trys nepilni pulkai, kai jie 1919 m. vasa

rio 7 d. pradėjo karą su rusų kariuomene.

Kiekvienam lietuvių kareiviui teko 

stoti' prieš kokią dešimtį priešų. Prasidė

jo atkaklios kautynės. Pačioje karo ug

nyje augo lietuvių pulkai, kurie nuo 1919 

m. kovo 4 d. buvo papildomi ir pašauk

taisiais į karo tarnybą. Mažesnės mūsiš

kių jėgos nugali žymiai didesniąsias rusų 

jėgas ir jau 1919 m. rugpiučio 31 d. iš

veja jas visai iš Lietuvos krašto. Tas lai

mėjimas davė Lietuvai garbingą sutartį 

su Rusija, kari tarp kitko pripažino Lie

tuvai Vilnių ir Gardiną.

Kuomet mes dar kovojome su rusais 

bolševikais ir laikėm pietuose lenkų fron

tą, į žiemių (šiaurės) Lietuvą ir Latviją 

įsibrovė šėlstančių vokiečių ir kažkokių 

rusų “geležinė divizija“. Šie ėmė dūkti 

ir plėšti kaimus. Prieš juos kovojo parti

zanai (savanoriai civiliai) ir šauliai. Čion 

atkeltoji lietuvių kariuomenė, jau gero

kai nuvarginta karo su rusais, drąsiais 

puolimais nugali šįuos vad. bermontinin

kus ir išveja juos iš visos Žemaitijos. Pa

imta daug karo grobio, kuris gerokai pa

didino mūsų kariuomenės ginklavimą. Tai 

visa įvyko 1919 m. rudenį. Tada mes turė

jome jau tris pilnas divizijai'.

Ilgiausiai nusitęsė kaias su lenkais. 

1919 m. balandžio 20 d* lietuvių kariuo

menė, besivydama rusus, prisiartino prie 

Vilniaus. Bet lenkai pasiskubino ir tą die

ną pirmi įsiveržė į Vilnių. Lietuvai pasi

priešinus, Santarvė nustatė skiriamąją 

demarkacijos liniją, kurią lenkai taip pat 

laužė. 1920 metais rusai smarkiai puola 

lenkus ir užima Vilnių, Gardiną ir pri

eina net Varšuvą. Rugpiučio mėn. lietu

viai užima Vilnių, Suvalkus. Prancūzų 

sutvarkyti lenkai puola iš naujo ir pasie

kia Lietuvą, kuri paskelbė savo neitra'i- 

tetą tame lenkų-rusų kare. Bet lenkai to 

nepaisė ir veržėsi į Lietuvą. Mūsų kariuo

menė gynėsi. Prasidėjo derybos, Santar

vei tarpininkaujant. Jau derybų metu le

nkai rengė Želigovskio smurtą'. Spalių 7 

d. lenkai pasirašė sutartį, pripažino Vil

nių Lietuvai. Bet spalių 9 d. Želigovskis 

užėmė Vilnių ir ėjo toliau į Lietuvą. Šis 

netikėtas smūgis sujudina visą mūsų tau

tą: atsiranda dar daugiau savanorių ir 

Lietuva atsispiria jau keturiomis divizi

jomis, keturiais artilerijos pulkais, trimis 

kavalerijos (raitininkų) pulkais ir drąsių

jų lakūnų būriais. Lietuvių kariuomenė 

atkakliai puola ir sumuša lenkus ties Gie

draičiais ir Širvintais. Bet mūsiškių per

galei išsiplėsti vėl neleidžia neteisingoji 

Santarvė: sustabdo karą ir nutiesia nei- 

tralią zoną, kuri 1923 m. virto “suplota“ 

demarkacine linija. Bet ir šią liniją len

kai ne kartą mėgino laužyti ir dar dau

giau padidinti savo pagrobtųjų žemių

plotą. Bet budrūs Lietuvos laisvės sar

gai stipriai laikė ginklą savo rankoje.’’ 

(Daugiau bus)

VYČIŲ DAINOS
CHORO HIMNAS

Kas palietė kankles, iš kur toks gaudimas? 

Kieno pasigirdo galinga daina?

Į būrį sustojęs mus brangus ja,mimas 

Galingai užtraukė: Valio Lietuva!

Tai Lietuvos Vyčių garsus Dainos choras, 

O jo idealas garbingas, gražus

Jis pina žmonijai dainas tik padorias, 

Jo brangi idėja per amžius nežus.

Nors daugelį prješų mes turime, turėjom, 

Bet Apvaizda Dievo mūsų neajHeis;

Mes tvirti, lig uola, šventa mūs idėja 

Ir žengiam audringais gyvatos keliais.

Vienybė ir meilė tarp mūs viešpatauja,

Ir spindi mums Kryžius aut mūs vėliavos,
Jxii amžiais šaly šioj klestėt nepaliauja 

Daina ir kalba mūs brangios Lietuvos!

Lietnrytis



I TRAKAI IR VILNIUS
“Kada tik važiuodams rai. Gynimosi sąlygos buvo be 

regėjau Trakus, — Man veik lygios. To perkėlimo prie į 
verkė iš skausmo širdis”, žastys turėjo būti tik politi- 
0 Vilniaus nepamiršk, liejnės, tiksliau sakant, vidaus 
tuvi! Maironis politikos pobūdžio. Ir eia mes

vėl susiduriam su tuo pat va
rdu — Kęstutis!

Gediminas smarkiai praplė
tė Lietuvos valstybės sienas 
j įvtus. Vakaruose su kryžiuo
čiais jis laikėsi gynimosi ta-

is poetas nemėgsta ir dažnai ' G(,(li||,inas

Taip dainavo atgimimo dai
nius a. a. Maironis. Jis — po

etas. O poetas sugriebia tik 
akimirksnį, tik vieną vienin
teli jausmo kibirkštį. Aiškin

ai norėdamas, negalėtų pasi- 
įiškinti. Aiškinti, del ko, bū' 
ent, taip, o ne kitaip poetas Į 

įasakė, poetas palieka kitie- Į 
ns, klausytojams ar skaityto-į 
ams.

nebuvo didelis mėgėjas kaliau 
li. Savo tikslų jis stengėsi pą- 
siekti taikiu būdu, dažniau
siai vedybų keliu. Negalėda
mas plėstis i vakarus, nes čia 
stovėjo geležinė kryžiuočių

Tad del ko poetas vienaip (siena, Gediminas sukosi j ry- 
nasakė apie Trakus ir kitaip j tus, veikdamas ėia, taip sa

kant, šeimynišku būdu. Todėl 
jis greitai susigiminiavo su 
daugeliu rusų ir gudų kuni-

Dalis Kv. Kazimiero Akademijos orkestros dalyvių. Ši orkestrą 
yra laimėjusi pirmą dovaną (.’hieagos orkestrų, konteste. šį vakarą 
akademikių orkestrą dalyvaus Vašingtono ir Kęstučio paminėjimo 
programoj, taip pat akompanuos akademijos mergaitėms, kurios šoks 
senoviškus lietuviškus šokius.

įpie Vilnių ? Del ko poeto šir- 
iis verkia iš skausmo, matant 
?rakus, o del Vilniaus — be
da lietuviui tik jo nepamirš- 
i? Del ko toks didelis skirt li
nas? Juk turėtų atrodyti, kad 
ėilnius yra brangesnis, verti- 
gesnis už Trakus? Del ko po- 
tas verkia Trakų, o Vilniaus 
-tik graudina nepamiršti* 

šių poeto paslaptį išsklaido 
ienas vardas — Kęstutis!
Bet iš pradžių — truputį įs- 

orijos. Turim gražią, XVI a. 
lirmų kartą užrašytą, legen- 
lą apie Vilniaus įkūrimą. Ten 
pasakojama, kad Gediminas 
šjojęs iš Trakų medžioti “už
teturiu mylių” į kalnus, kur

gaikšėių, kurie pasidavė jo 
valdžiai. Tuo būdu slavų įta-\ 
ka Gedimino rūmuose nuolat 
didėjo. Gediminas mėgino per
kelti valstybės sunkumo cen
trą į rytus. Tačiau tokia Ge
dimino politika susilaikė sma
lkios opozicijos ir pasiprie
šinimo tikrųjų lietuvių sluok
sniuose, kuriems nepatiko per 
didelis didžiojo kunigaikščio 
bičiuliavimasis su slavais. Tos 
lietuviškos opozicijos priešaky 
atsistojo energingiausias Ge
dimino sūnus — Kęstutis. Jis 
Itėvo slaviškai politikai prie-

Komp. A. Pocius, Beetboveno konservatorijos 
direktorius, šiandien Vašingtono ir Kęstučio pa
minėjime diriguos chorų chorui, susidedančiam iš 
500 dainininkų.

sias Lietuvos karžygis, tenai į Bet kaip gali lietuvis Vilnių 
skambias dainas dainavo gra-
žioji Birutė!

O Vilnius yra Lietuvos val
stybės politikos centras. Iš Vi-

du broliai — Algirdas ir Kės- 
tutis — pasižadėjo vienas an
trą mylėti ir vienas antram 
padėti — ir tuos savo pažadus

tuvos miškus medžioti Lietu
vos žmonių, plėšti turtų, siaub 
ti šalies. Ne visuomet Kęstu
čiui pavykdavo laimėti. Kartą

juodu riteriškai ištesėjo. Ta (1362 m.) prie jo ir Algirdo
brolių meilė buvo tiktai ats-

pamiršti? Į Maironio graudini-! pindss bis diūžios Kęstučio 
mą atsako vienu balsu visa | nčs meiles, kurios delei jis
tauta kito poeto lūpomis: “Ei,|lr žuvo.
pasauli! Mes be Vilniaus ne-į Kęstutis ir Algirdas nepap- 

lniaus ėjo galingos Lietuvos ^nurimsim!” Taip! Mes Vil- 
statybos darbas. Trakai Kęs- niaus nepamirštam ir nenuri- 
tučio laikais buvo Lietuvos msim, kol jj atvaduosiu!. 0

Gerliė Kęstutį net patys kry 
žiuočiai. Kryžiuočiai papras
tai būdavo Vakarų Europos 
gražaus elgimosi, vadinamąją 
riteriškų papročių žmones; jie 
visur stengdavosi rodytis žmo
niški ir mandagūs. Tačiau pa
sirodė, kad pagonis Kęstutis 
tas girinis žmogus, buvo kur 
kas už juos mandagesnis ir 
žmoniškesnis; kryžiuočiai sten 
gdavosi pralenkti Kęstutį gra
žiu elgimosi, ir labai gėdvda- 
vosi, jei kurie jų žmonės pasi
elgdavo negarbingai, nesilai
kydavo sutarčių. — Vienu žo
džiu, Keistutis buvo pavyzdin 
gas to meto, ne tik Lietuvos, 
bet gal ir visos Europos žmo
gus: jis parodė Vakarų Euro
pai, kad ir lietuviai yra žmo
nės, ir žmonės kilnūs, žmoniš
ki ir malonūs.

* * *
Koki yra Kęstučio nuopel

nai? — Jo nuopelnai yra nema 
ži. Jo laikais kryžiuočiai buve 
labai galingi. Kryžiuočiai uorė 
jo žūtbūt užimti Žemaitiją, su
jungti savo valstybę į vienu
mą ir paskui užsikariautu visą 
lietuvių šalį. Jei tas jiems bū4 
tų'pasisekę, tai dabafr nebūtų 
jokių lietuvių ir jokios Lietu
vos: Vokiečiai būtų mus nutau 
tinę, atkėlę čia daug gyvento
jų saviškių — ir mes būtume 
žflvę, kaip žuvo kadaise nar
sūs mūsų giminaičiai prūsai, 
kurių tik vienas vardas paliko. 
Ir jeigu mes šiandien dar esa
me ir turime savo nepriklauso
mą valstybę, tai čia yra nema
ži ir Kęstučio nuopelnai. Be
kariaujant su Kęstučio Lietu
va, kryžiuočių galybė seko — 
ir Vytautui nebuvo jau sunku

akių kryžiuočiai baisiausiu 
puolimu apėmė Kauno pili, iš
griovė ir sudegino: žuvo tada 
apie 3000 šauniausių Lietuvos 
karių, ir pats pilies viršinin
kas, Kęstučio sūnus Vaidotas. 
Tačiau Kęstutis ir po tokių 
nelaimių nepalūždavo dvasia- 

* * *

Ypatingai buvo geras Kęs
tučio būdas, papročiai ir šir 

Tais laikais net Vakarų

rastai pakėlė Lietuvos galybę; 
pirmasis ją apgynė nuo vaka
rų pusės puolančių kryžuočių, 
o antrasis ją išplėtė rusiškose 
žemėse. Tačiau, vos Algirdo 
vietoje atsisėdo Jogaila (1377 
m.), Lietuvos vienybė susvyra

Kelias į Vilnių, Lietuvos gal
vą, eina pro Lietuvos širdį —• 
Trakus. Laikykiin nuolat at
kreipę į Vilnių savo akis, kai 
didysis lietuvis Kęstutis, ir 
imkime iš jo pavyzdį, kaip rei 
l ia del tėvynės gerovės ko- 
\ oti visą savo amžių, auko
jant ir gyvybę. Kęstutis du 
1 artus buvo paėmęs Vilnių. 
Mes jį paimsim trečią kartą 
— bet jis mūsų tada jau bus 

“Tr ”

širdis, bet Vilnius visą laiką 
buvo Lietuvos galva — val
stybinis protas. Šiandie Tra
kų — tik atminimas liko. Bet 
Vilnius, kaip jam ir pranaša
vo Lizdeika, stovi nepajudi
namas, ir jo vardas skamba 
pasauly. Tik, deja, krauju pa
plūdusi šiandie yra Vilniaus 
garbė: jis yra sukaustytas be

i- i- •, , • m žinosi, reikalaudamast mele upelis įteka i Neri. Ten, I
aukštam kalne, jis nudūręs i"1"' remtls t,k Ibiais. Ko- 

lidžiuli stumbrą, kadangi 1,n-!’!f,lk‘as ‘8rp K«sWi°' k”ri 

tę vėlu, tai didysis ktmigaiks-P5”15

is ten nat ir nakvoies Nakti ja’ ]r tėv0’ galų gale tiek Pa’ i • • *• iis ten pat ir naavojęs. jauku ,laisvis svetimose rankose. “Oonlejo, kad Gediminas, neras

visur
vo: Jogaila įsigeidė vienas vai į

dis.

is susapnavęs milžiniško di- 
lmno geležinį vilką, kuris taip 
įaisiai staugęs, tarytum jo vi
duriuose buvę dar šimtas vil
tų. Rytą kunigas Lizdeika iš- 
liškinęs, kad geležinis vilkas 
reiškiąs miestą, kurj didysis 
trnigaikštis čia turįs pasta- 
yti, o vilko staugimas — y- 

’a didžiulė būsimo miesto gar- 
lė, nes jo vardas skambėsiąs 
latauly. Gediminas paklausęs 
Lizdeikos ir toj vietoj įkūręs 
uiestą, kuriam davęs Vilniaus 
vardą. Tai, esą, buvo 1322 m. 
Legenda yra graži, tik, deja, 
teteisinga istorijos atžvilgiu.

Vilniaus miestas senovės ra
štuose jau yra minimas bene 
1302 m., o Gediminas vienam 
pavo laiške popiežiui iš 1317 
m., kalbėdamas del krikšto 
priėmimo ir krikščiobvbės be
ndrai Lietuvoj, gindamasis 
nuo kaltinimų, esą Lietuvoj 
yra persekiojami krikščionys, 
rašo, kad tai esanti netiesa, 
nes Vilniuj esančios dvi krikš
čionių bažnyčios, o Naugafdė- 
ly — viena. Tad apie jokį kri
kščionių persekiojimą negalį 
būti ir kalbos. Iš šio Gedimi
no laiško matyt, kad jau 1317 
m. Vilnius turėjo būti nema
žas miestas, jei jame jau bu
vo net dvi krikščionių bažny
čios. Iš kitos pusės visai aiš
ku, kad Gediminas būtų nekė
lęs sostinės iš Trakų į Vilnių, 
jei Vilnius būtų buvęs naujas, 
visai dar nežymus, tik gims- 
tųs, miestas. Tad kyla įdomus 
klausimas, del ko, būtent, Ge
diminas perkėlė didžiųjų ku
nigaikščių sostą iš Trakų į Vi
lnių? Strateginiais sumeti
mais perkėlimo pateisinti ne
galima, nes tarp Trakų ir Vi
lniau?; iš viso yra tik “ketu
rios mylios” — 28 kilomet-

damas kitos išeitis ir nenorė
damas su sūnum pyktis, ry
žosi * valstybės sostinę perkel
ti į Vilnių, o Trakus paliko 
Kęstučiui. Tuo būdu, persikel
damas į Vilnių, Gediminas at
sipalaidavo nuo per didelio 

lietuviškos partijos spaudimo. 
Gediminui mirus ir paaiškė
jus, kad tėvo pasodintas Vil
niaus soste Jaunutis nepajė
gia valstybės valdyti, Kęstu
tis, save laikydamas tikruoju

Vilniaus nepamiršk, lietuvi!”
— graudina mus žilas poetas. | amžinai!

KĘSTUČIO ASMUO
1. Įžanga. 2. Kuo Kęstu- ra tėvynės meile. Anuodu 

tis garsus. —3. Kęstutis —.mums yra didingi, jais stebi- 
tėvynės mylėtojas. — 4. Ka-Įmės, o Kęstutis yra mums kaž
rys ir riteris. — 5. Kęstučio 
būdas. — G. Kęstučio nuopel
nai. — 7. Pabaiga.

Nedaug būna tokių žmonių, 
kuriuos ainiai mini po kelių 
šimtmečių, nedaug tokių žmo
nių turi ir mūsų tauta. Vienas 
tokių žmonių ir yra Kęstutis. 
Kęstutį dabar mini iškilmin
gai visa Lietuva, prisimena jo 
nuopelnus. Todėl pažiūrėkime 
r įneš, kodėl ir kuo mums Kęs

Lietuvos saugotoju, susitaria 
su Algirdu, pats vienas pai
ma Vilnių, atstato Jaunutį ir 
sostą perduoda Algirdui, pats 
pasitenkindamas Trakais. Kę
stučiui sėdint Trakuose, Tra
kai virsta lietuvybės centru, 
tuo tarpu kai Vilnius pasida
ro valstybės politiniu centru.L .. ,v. v . . I tutis brangus, kuo jis musų
Kęstučio šeimyna vra grvuai i, . . , . , , ,' J • | tautai nusipelne, kas ir koks
lietuviška, tuo tarpu kai Al-1 .. , ,r . jis buvo. () jis buvo
girdo rūmuose ėmė vyrauti sia 
vų įtaka. Tačiau bendrais val-

kuo nepaprastai savas ir gra
žus, ir mes jį mylime. Tačiau 
jis ne tik mums, lietuviams, 
patinka; jis patiko ir aršiau
siems Lietuvos priešams — 
kryžuočiams, nors kryžuočiai 
pagonių, apskritai, nelaikyda
vo žmonėmis. Kame gi glūdi 
Kęstučio ideališkumo paslap
tis?

* * *

Jis buvo. O jis 
I rastas žmogus.

pepap-

dyti Lietuvą, susitarė prieš 
Kęstutį su kryžuočiais, pado- 
vs
o Kęstutis ėmės kardo. Jis dar1 
kartą apėmė Minių, bet Jo
gaila klasta jį atsiėmė, Kęstu-

! Europoje buvo labai šiurkštųs i
•papročiai: net krikščionys pa-

! sižymėdavo negirdėtu negai-
anojo jiems dali Žemaitijos,11 L„

J •' • .1 lestingumu, o kryžiuočiai ne
kartą nežmoniškai pjaudavo iš 
pasalų užkluptus Lietuvos žmo
nes, išžudvdavo pasidavusias 

ti klasta pasodino j Krėv„Kka-!pilill jgulas. Bnvo žiaurf|s h. 
Įėjint,, kur tas tr žuvo. UM-■ ,i(>tuviai. Tn(,ian ne toks buvo 
nas buvo didžiojo tėvynės uty- K(,slntis Jam nepatikdaWj 
lėtojo galas, p,t I,rangiai jam j kaj ni|-.y ,a)(ai sl|.

draskydavo kritųsiųjų kūnus, 
j jis drauzdavo kankinti sužeis- 

Nepaprastas buvo Kęstutis tuosius. Kartais net žiauriau- 
ir kaip karys bei riteris. Tai j sius priešus išgelliėdavo nuo

kaštavo jo tėvynės meilė!
* * *

buvo tikras tautinis mūsų did-
1 vyris. Jis retai nusėsdavo nuo 
,žirgo, retai būdavo savo Tva
ikuose. Visus 37 m. jis su savo 
{pulkais jodinėjo po Žemaitijos 
ir Sudavijos miškus, persekio
jo įsiveržėlius.kryžiuočius, gy
nė savo pilis, šturmavo priešų 
tvirtoves, žygiavo čia ligi Ka- 

i raliaučiaus, čia ligi Maskvos,
■čia ligi Lvovo. Jo žygiai būda-
|vo staigūs ir smarkūs. Du kar 

Kęstutis buvo visų pirmai. ... , .. •/ * 1 tu gavo paimti net patį \ urnų,
didis tėvynės mylėtojas, dide- , , , ,- . . berodos porą kartų jį sugavo
lis jos geradaris; visą savo gy į belaisvę lenkai ir vengrai,

tikros mirties. Kartą lietuviai 
religijas papročiu jau taisėsi 
sudeginti, paaukoti savo die
vams labai žiaurų kryžiuočių 
viršininką belaisvį, liet Kęstu
tis sudraudė.

Buvo nepaprastai atviras.
Tais laikais, kad ir nebuvo pa
pročio pranešti priešams apie 
ruošiamą prieš juos žygį, ta
čiau Kęstutis neretai kryžiuo
čiams pra n (‘davo ir tikrai at
žygiuodavo Jeigu jis duoda
vo žodį, tai jį išlaikydavo. Bū

davo ląbai teisingas, atviras ir i Žalgirio mūšy visiškai nugalė- 
žmoniškas Kai, užėmė Vilnių ti.
ir atidengė Jogailos valstybės! * * *

! išdavimą, už ką ir dabar liau- 
džiania mirties bausme, tai jis 
Jogailai atleido, davė valdyti! 
atskirą sritį. Tuo tarpu Jo-

venimą gynė Žemaitiją ir Auk . , . iy . ' y . . 'vieną kartą — kryžiuočiai, irštai ti ją nuo kryžuočių, rūpino-. . J ,i’ t visus kartus jis kuovikriausiai
stvbės reikalais abu broliai 

veikia iš vieno. Pasaulinėj is

torijoj nėra antro tokio pavy

zdžio, kad du broliai valdovai 

lygiomis teisėmis beveik per 

40 metų būtų nesusipykę!

Todėl tad Trakai yra taip 

brangūs lietuviui. Ten gyve

no lietuviškiausias iš visų Lie 

tuvos valdovų. Kęstutis gal 

nebuvo plataus tarptautinio 

masto politikas, kaip Mindau

gas, Algirdas, Vytautas^-bet 

už tat jis buvo pirmių pir

miausia lietuvis ir gynė visa, 

kas buvo lietuviška. Jis yra 

tikras lietuvybės saugotojas. 

Todėl Trakai yra lietuvybės 

romantika. Todėl poetas if ve

rkia, matydamas Trakus. Lie

tuvio širdžiai gaila Trakų, 

graudu darosi praeitį atminus. 

,Iuk Trakuose gyveno narsiau-

Kęstučio tėvas buvo garsu- 
! sis Gediminas, o sūnus buvo

si valstybėje tvarka, žiūrėjo, 
kad Imtų namie susiklausy
mas ir vienybė. 1345 m. Kęs-

dar garsesnis — Vytautas. Ir, tutis tik dėl to pašalino iš Vii-!
Gediminas ir Vytautas mūsų niaus sosto Jaunutį ir valsty-

paspruko taip, kad priešai ne 
galėdavo atsisteliėti. I ž tai jį 
ir žinojo beveik visa tuometi
nė Europa.

istorijoje garsūs savo politi- bę pasidalino pusiau su Algi r j tada sunkūs buvo laikai įgalia, sugavęs Kęstuti, įmetė
I niais darbais, o Kęstutis gar-; du, kad matė, jog Jaunutis no. į Lietuvai. <>erai canuoti ii gai j jį Į kalėjimą ir, gal Imt, ne be 
sus daugiau savo karžygišku-' sugebės Lietuvos tvarkyti.1 ”tis būriai kryžiuočių 2-~3 kni-j jo žinios Kęstutis kalėjimo lai
mu, savo gera širdimi ir gied- Vardan tėvynės gerovės abu- tus per metus traukdavo į TI(‘į vo nužmhtas.

HITT AND RUNN — When lt C»mc to Polrtkiri< off High Exptmive«, Tcdmicafly Spcakinf. Rull W»sn't There? 
3^'

Toks tai buvo mūsų Kęstu
tis. Jis buvo pirmiausia dide
lis tėvynės mylėtojas, energin
gas karo vadas, vikrus ir nar
sus kareivis, mandagus ir kil
nus riteris, žmoniškas ir gera
širdis žmogus.

— P. &tuopi.? (tA. S.’’

BY HTTT
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KĘSTUTIS katalikiškoje Lietuvoje priva
lo remtis uukštais Evangeliš. 
kais Die\o ir artimo meilės 
pagrindais, privalo saugotis 
neišsigimti į siaurų naeiona-

LIETUVIAI AMERIKOJE
Praėjo 550 metų nuo to šiur- giu daugiau laikėsi kosmopo- 

pails įvykio, kada Krėvės pi- litiškos, o Kęstutis nemanė at-, , 
lyje, kalėjime, žuvo Didysis sisakyti nuo grynai tautiškos 'Į1111'*’ Kmstui
Lietuvos Kunigaikštis Kęstu- ideologijos. Prasidėjo nelaimi- /^ lemia, Reikia heli-
tis, klasta suimtas ir pasmau- ligas naminis karas. Pakilo/'10111^ Liitmos sūnų ii 
gtas niekšo budelio ranka. Tuo ' senis Kęstutis prieš Jogailą, Viktei ų jėgomis žudanti ben- 
pačiu laiku Trakų ežero ban- 'du kartu puolė Vilnių, bet, ne- !Ur* front* Prleš tuos P™1"8 

gose buvo paskandinta kuni
gai k še i o

MT. CARMEL, PA.
CHORO MASKARADAS

Kankevičiūtė ir V. Gudaitytė) 
iš eilės kalbėjo klebonas, vi
karas ir svečias kunigas tru
mpai apibudindami muzikos 

į svarbų patarė laikytis vieny-

galėdamas praeities bendro su iručio laikais buvusius prie
žmona Birutė. Lifid- A'girdu valdymo ir santaikos ^us‘

nos sukaktuvės, tragiškiausios laikų užmiršti, manė geruoju! taniose vokui iai gi aso
mūsų kunigaikščių mirtys. 'su Jogaila susitarti, sugrųži- ,|au n< rau^onu Kiyžiumi, bet
r . ... p ,- - j nti dijarehijų. Pasitikėdamas “Hackenkreuz’u ’, išrašytu
Kada Lietuva, Gedimino su-! J

Šv. Grigaliaus didysis cho
ras šv. Kryžiaus parapijoj tu
rėjo privatinį maskaradų ba 
lių, lapkr. 17 d., parap. salėj

Į balių atsilankė ir gerb 
klebonas kun. dr. J. Končius, 
kun. J. Klimas, vietinės pa

jaus mūsų mokyklos, kuris j- 
vyks gruodžio 27 d.

Varg. V. Šiūrencas deda pa- bės ir palinkėjo laimės ir pa 
stengų, kitai koncertas pavyk- į sliekinio ateity, o ypač- jubi- 
tų. Cboristui-ės skaitlingai la- Rojaus koncerto surengime.
likosi į praktikas, tuom paro- A’įsi linksmai praleidę vaka-
^lydami prisirišimų prie tos rų su gerais norais išsiskirstė 
mokyklos, kurioje išmoko Die
vų ir tėvynę pažinti ir mūsų 
numylėtoj kalboj Dievų gar
binti ir tėvynei meilę reikšti.

M. Leskauskaite

Šiaulių miesto policija už 
antspaudavo Lauko gatvėje 37

, - ..... ( Jogailos žodžiais, atvyko sutvirtinta, pasirodė istorijoje ° . > j

. .. - . . savo sūnumi Vvtautu pas jįpolitiškai suorganizuota vals- . * . v."‘
į stovyklų, bet buvo niekšiš
kai suimtas, į Krėvės pilies 
kalėjimų įmestas, kur 1382 m.

. , • ._ ..... tragingai žuvo.takon, visų dėmėsi kreipe į
rytus, o Kęstutis — į vakarus. I Prieš metus Kęstutis garbi- į 
Jis nepasidavė jokiai įtakai, ngai pasielgė su belaisviu Jo-

jų valdė du energingi 
broliai — Algirdas ir Kęstu
tis. Algirdas, patekęs rusų į-

cnt nacional-sociulistų vėlia- -“P- 'ikaras, ir svečias kun 
vų, rytuose auga slibinas fu''’ Sitavičius.
“piautuvu ir kuju” - bolše-' Buv0 taipogi *r

vikai, o iš pietų tykoja, iškė-iR"lPmonto choTa,‘- i™'“ skni

Prie užkandžių stalo (kurį rr. esantį šulinį, nes septyni 
skaniai priruošė choristės: J. asmenys gėrę iš to šulinio va

nilėm susirgo vidurių šiltini 
\ amino ištirti pasiųstas Kau 
nan valst. chemijos laborato 
rijon.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam s 
Vegetable Compound

Taip .šimtai moterų seko. Jis st'i 
rina nervas... (Iii.mIu geresuj upeli 
tą... geriau miegi... atleidžia galvt 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą., 
sunktosios dienos pakenčiamo*.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa 
mėgink šias gyduole*. Nusipirk im 
telį šiandien.

tęs nagus, “baltas 
lenkai. Vienybėje —
Kun. VI. Milvydas

aras 
galybė. 
“P. B.”

I Argentinoje yra daugiau jau 
iki .nuties pasiliko lietuvis. I gaila, po metų Jogaila įsakė M Kiekvienan,
kmusis kunigaikštis, jis neieš-^belaisvį dėdę pasmaugti. Norsg jauf.ui gav0 
kūjo žmonos svetur, bet, ve-'Jogailos kaltė nėra visai ,ro- n,ilžiniikomis handomi8 Arge- 
dęs Žemaičių bajoro Vydima- Idyta, bet didelis įtarimas pa-

___ jtlingai dalyvavo.

Kulpmonto choras, kuris v- 
ra susiorganizavęs tik metus 
laiko, yra padaręs didelę pa
žangų muzikos srityj po vado
vyste mūsų gerb. varg. V. Šiū- 
rencos.

U2 VIENĄ DOLERI

nto dukterį Brrutę, davė Lie-' gilieka. Vytautas 1384 m.

tuvai galingų ir dydį Vytau
tų.

Minėdami Kęstutį, minime 
tautos simpatingiausį kunigai
kštį, kurio visas gyvenimas,

su-
< itartyje su ordinu sako: ”11 

mano tėvas buvo užmuštas tų 
pa£ių pusbrolių,” o vokiečių 
ordinas dar griežčiau pareis 
kė Konstancijos susirinkime:

ntina reguliuoja pasauly 
gančių kainas.

ra-
Abu chorai je-ngtor.iij jėgo

mis uoliai ruošias prie. apvai- 
kščiojimo sidabrinio jubilie-

visa veikla buvo paremta tau- .“Jogaila, dabartinis lenkų ka 
tmiais motyvais. Jis nesibičiu-'ralius..., net Kęstuti kalėjime 
liavo su rusais, nekentė lemtų pasmaugė ir jo žmonų, Vytau 
ir buvo didžiausis vokiečių to motinų, paskandino.” 
priešas. | j<aįp ten iš tikrųjų būtų be

rytais rūpintis Kęstutis pa-,buvę, Kęstutis 1382 m. tragi- 
liko savo broliui Algirdui. Le- 'ngai žuvo Krėvės pilyje, 
rkai tada didesnio vaidmens j Minėdami šias liūdnas mir 
Lietuvai dar nevaidino. Bet ties sukaktuves, turime page-
z.auriausis ir pavojmgiausis 
priešas buvo kryžiuočiai, ku

rkti tų dydį mūsų tautos vy- 
ų, nenuilstamų kovotojų už

rie, prisidengę Evangelijos Į Lietuvos^ galybę ir laisvę. Iš 
skelbimo skraiste, užrašę ant1 praeities semtis jėgų dabar- 
savo šydų raudonąjį kryžių, čiai ir ateičiai. O dabartis ne 
siekė pavergti Lietuvų, už- visai aiški, nes nėra mūsų tau- 
gniaužti pasirodžiusių Lietu- toje vieningumo, to gilaus tę
voje stiprių valstybinę organi- \ynės meilės supratimo, kuri 
zacijų. Vokiečių ordinas, už
kariaudamas Prūsus, darėsi 
vis stipresnis. Vakarų Euro
pos šelpiamas, turėjo pilnų iž
dų pinigų, daug stiprių pilių, 
kasmet po kelius kartus pul
davo Lietuvų ir, plačiai degi
ndamas gyvenamas vietas, pri 
siplėšdamas didelį grobį, iš
sivesdavo daug žmonių nelais
vėn. Kęstutis turėjo gintis nuo 
tų įsiveržimų. Kartais pats j- 
puldavo į vokiečių žemes, at
simokėdamas jiems panašiais 
žygiais.

Savo valdymo pradžioje Kę
stutis su Algirdu manė priim
ti krikštų, bet deryboms su 
vokiečių ciesoriumi Karoliu |
IV ir Ordinu dėl krikščionių j 
tikėjimo priėmimo sėkmingų 
rezultatų nedavus, — nes Or- , 
dinas nenorėjo atsisakyti Lie- !

tuvų vokiečiais kolonizuoti, I 
— Kęstutis griebėsi ginklo ir j 
per visų savo gyvenimų, iki 
žilos senatvės, kariavo su ta
riamaisiais Lietuvos krikšty
tojais.

TEL. PROSPECT 7960-^61

Kol gyvas nuvo Algirdas, 
— o Kęstutis su Algirdu gy
veno 32 metus, — Lietuva bu
vo stipri dijarebinės valdymo 
formos dėka. Abudu broliai 
veikė išvieno, bet Kęstutis sa
vo šviesia asmenybe, strate
giniu talentu ir didele savo 
tautos meile buvo valstybės 
stiprumo ir galingiuno pama
tas.

1377 m. Algirdui įnirus, Vi
lniaus sostas teko jo sūnui Jo
gailai, kuris savo pažiūromis 
griežtai skyrėsi nuo tautinės 
Kęstučio politikos. Jogaila ir 
jo šalininkai tautybės atžvil-

KALĖDŲ

EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ!

Vandens keliu į KLAIPĖDĄ
(per Kopenbagų) S. S. FREDERIK VIII — iš 

New Yorko gruodžio 9-tų — iš Cliicagos 
specialiu traukiniu 

gruodžio 8-ta — 9:30 vai. ryto.
Specialūs pasilinksminimai Kelionėj visose Klasėse 

Rengiama
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

įgaliotas Agentas
.. “DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii. Tel. Roos, 7790

Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 
laikraštį „Žemaičių Prietelius.”

„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai
čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

„Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių 
iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

„Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 Ii 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų centų.

„Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„Žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20.

Argi tad jūs pagailėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

-nvJrujtZ(rtiaQ

SurfitUf JU1 + 4-
(TR1PIE PIUS)

Nedyval, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Ahnerican Medical As- 
sociation. Užsipelnija aukštą, 
maltinguino ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakelių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

Atlas Fuel Company
Lietuviu Augliu Varias

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 

jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies 

anglis — dėl Hot \Vater ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocabontas, beiluminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and ICopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys. *

Specialėa kainos, mokant casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Cbicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkites į

VISADA
UŽMIRŠTA

LISTERINE
promptly ends odors ordlnary 
•ntlsoptlcs ccm’t hido ln 4 days

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes biogro kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per * dienas.

I..VMBERT FHARMACAU 

COMPANY
St. Louis, Mo.

B/LI/’S VNCLE

z
I
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CHICAGOJE
LAIDOTUVĖS A. A. 0. GU žios mokyklos suolo, iki šiai

nko gausingas būrelis, su bal

tomis gėlėmis rėmėjų, gražioj 

tvarkoj sustojo prie pat namo, 

r.es a. a. O. Guriiiskienė ne

RINSKIENĖS

šaukta net keli motorciklistai. 

Gražia ir pavyzdinga tvarka 

nulydėta į Šv. Kazimiero ka

pus. Dalyvavo ir pralotas su 

vargonininku A. Pocium. Taip

D A K T A R A
Tel. Cicero 6764

tik kad buvo Šv. Raa. A. It

Meldžiant Lietuvoj links- !>'■ amžinas narys, bet plikiau pal kaip bažnyčioj, taip kapi-' 

bridge-Įmua dieneles, jos mainyte jau sc P“e šv- P-anciakaus treti- neae, dalyvavo Sv. Kazimiero* 

iunkų, Apaštalystės Maldos Akad. Rėmėjų Centro kapelio- 

dr-jos, taigi ir šių dr-jų narės nas kun. M. Urbonavičius, 

susirinko, kad atiduotų jai pa- Karstas įleistas į žaliumy- 

skutinį patarnavimų. Saldžiau 1 mis papuoštų duobę ir tuo

dienai.

Vieno iš seniausių

portiečių parapijonų p. Juo-'mirtinai suserga, tačiau tėve 

zapo Gurinsko žmona Ona, si- lis nerašo apie tai, nes neno 

rgusi penkis metus, lapkričio rejo rūpesčio užduoti.

20 d., šių metų, mirė. Paliko Motinėlė laukė jos grįžtant;/

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

10-17 ryto: t-t lr 7-9 vakareVai,

Pitone boulevard 7041

dideliam nuliūdime mylimąjį kuip žuvis vandens troško dar;““? Jfea,w širdie5> Apaštaly- baigės varginga Onos kelionė, 

lyrų Juozapo ir vienatinę my- laibi jg pamatyti. Sunku bu.,*** Maklos Pritiko 6.oj ašanj iiakalnėj. ,

limųjų dukrelę Monikų.

Kų tik grįžo iš Lietuvos

Apie penki mėnesiai atgal, s

vo Monikai apleisti Lietuvų, iSu vgliava’ aUj° Pra,oU« K™'| A- Ouos Gurinskienės li- 

nes daug buvo kvietinių pa-|*aB su vargonininkais: vieti- kušiai mylimai dukrelei Mo- 

dlikti ant ilgiau, praleisti žie- niu A- Pociuni ir svečiais: p.,nikai, kaipo nenuilstančiai vi- • 

Bet mintis apie sergan- .^tlliga, Zdaniu. Gražia eisena suomenės darbuotojai, reiškia-

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 tb Street

TeL LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliomis pagal
au tarties

Ofisas Tei. Urovehlll *817

p lė Monika Gurinskaitė buvo mų , _

išvykusi Į Lietuvų, kurios ne- čių mamytę kvietimus nuga- ,rubdėta Į bažnyčių, kuri bu- 

buvo mačiusi, nes yra čia gi- Įėjo. Tat suruošta jai šaunios (V0 žmonių. Altoriai ge-

Jau senai išleistuvės, kuriose dalyvavo PaPu°šti.

rinktinė Kauno inteligentija. Iškilmingąsias šv. Mišias 

Laimingai grįžo namo. Pa- laikė pralotas, jam asistavo

muši ir užaugusi, 

p-lė Monika troško pamatyti 

Lietuvų, bet vis laukė bene 

pasveiks motina. Tačiau šįmet 

pačios a. a. motinėlės noras'pasikalbėjo, pasidalino įspūd-

buvo, kad ji važiuotų aplau-, žiais.

rae giliausios užuojautos, taip 

pat ir jos tėveliui Juozapui. 

Raminkitės. Laima

Tel. Canal (122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

< Kampa* Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 lkl I vakare 
Seredoj pagal sutarti

simatė su mamyte,

UŽUOJAUTA MŪSŲ VEI
KĖJAI, OVAI SEKLEC 

KIENEI

kyli taip senai trokštančių pa

matyti, laisvųjų Lietuvų. Lai

mingai pasiekusi Lietuvų, bu

vo maloniai priimta, vaišinta 

ir laikraščiuose aprašyta, kai

po viena iš energingiausių A- 

merikoj gimusių lietuvaičių,

Motina miršta

Po sugrįžimo Monikos pagy

veno 10 dienų, lapkričio 20 d. 

mirė, nukeliavo į amžino at-

maloniai kun. Šaulinskas ir kun. Pet- 

įaaskas. Visa bažnyčia buvo 

e.’ektra nušviesta. Per mišias j 

solo giedojo Aleksandra Pier-1

žmskienė. Dalyvavo Sesutės 2 skS,ri'“ reiįki“

Kazimierietės, pp. Gurinskų 

giminaitė Sesuo Virgilija ir

Šv. Kazimiero Akad. Rėnte-

Bouievard 7689
Kea. Hemlock 7631

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

VaL: Nuo 1# ryto iki 8 vakare

i'rio vietų, iš kur jau niekada kitos, žodžiu, dalyvavo rink-

r egrjs.

l apkričio 25 d. įvyko laido

kai po viena iš darbščiausių vi tuvės. 8:30 ryto buvo lydima 

feuomeninkių, nuo pat prad- į šv. Jurgio bažnyčių. Susiri-

G R A B O R I A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 617 4 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PL, Chicago

tinė publika, visos p-lės Mo

nikos draugės-gai vienminčiai.

Po Mišių pralotas pasakė 

velionės gyvenimui pritaikin

tų pamokslų, paminėdamas pp. 

Gurinskų, kaipo doros šeimos, 

geras ypatybes, ypač a. a. O- 

nos gerųjų širdį, dosnumų vi

siems geriems darbams, naš

laičių šelpimų ir t.t.

Lydėjimas į kapus 
Kadangi diena buvo nepa- 

| prastai graži, tat ir lydėtojų 

įbuvo gausingas būrys. Išsiri- 

ikiavo automobilių ilgiausia

1439 S. 49 Court, Cicero, HL eilė. Tvarkai daryti buvo pa- 

TBL. CICERO 1427 ’ _
Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS a 

Laidotuvėms pilnas uv.tavnavimas 
galimas už 136.00 

KVFLYCIA DYKAI 
1344 S. 50tb Avė., Cicero, Th.

gilios užuojautos mūsų sk. bu

vusiai iždininkei ir veikliai 

sk. narei, Onai Sekleckienei, i 

iš priežasties mirties jos my- j 

limo vyro, Boleslovo Seklec- • 

kio. • ,

Šv. Kaz. Akad. Rėm. 2 sk.

Tel. Cicero 1264)

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tb St. Cicero, 111.

Vai.

PRANEŠIMAI

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt SL

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUItGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DO WIAT
Rea 4717 8. Artesian Avė. ____ ______ „ . _

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
6147 VVEST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

lr
2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:34 — 6:14 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2464 —2461, arba 
Cicero <62. Rea teL Cloero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2428 VVest Marųuette Road 
VaL: 2-8 lr 7-6 P. M. Ket. 6-11 A. M 

Nedėlioj luattanu

TEL. LAFAYETTE 7850

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

j Tei. Canal 0257 Res. Prospect 6659

' DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

TsL Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 8 iki 6 po pietų, 7 lkl 9 rak. 

Office: 4459 S. CaJiforma Avė. 

Nedėlioja pagal sutartj

I’horie* Bomard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Town of Lake. — šv. Ceci

lijos giedorių dr-ja laikys prie 

šimtinį sus-mų gruodžio 2 d., 

Šv. Kryžiaus parap. salėje, 8 

vai. vak.

Kadangi įvyks valdybos ri

nkimas ir bus tiaug kų svars

tyti, visi susirinkime laiku.

C. Bartkaitė, nut. rašt.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais. Ketvergais lr Subatomis
2426 W. glarųueUe Rd. arti Uesltm 

Avė. Ftioue Hemlock 7S28 
Panedtllals, Seredomls lr P6tnyčlomii 

IK2J So. Halated Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

Phone Canal G122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsUie./4a šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos Ligų ir 

veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniai. 10—12

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, BL

L J. ZOLP
aRABORIU! IR LAIDOTUVIŲ

▼BURIA.

1650 VVEST 46th STREET
Kampas 48tk lr Paulina Bts.

Tel. Boulevard 6268-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
jrte manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
Kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Ciceros Lietuvių Demokratų 

klubo mėnesinis susirinkimas 

gruodžio 1* d., Lukžtienės sve

tainėj, 7:39 vai. vakare.

Komitetas

Phone Hemlock 2061

| DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

, GAS EXTRACTION
1 Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 
I «5&8 SO. VVESTERN AVĖ.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7327

DR. T. DUNDULIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo O lld 
12 ryto (išskyrus seredomis). TaipgiDR. J. MOCKUS 1 nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utaminkais

DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

ir Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Purk 3305

OR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted Street

Office Tel. Victory 7188 

Ros. Tei. Hemlock 2615

Seniausia] ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del termenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje Valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63ri Str.

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir paioges.ię 

vistą
3925 SO. HJLUSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto^iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniai, nuo 10 iki 12 
Pkons BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7H2O 
Namų T et: Prospect 1030

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėidieniaiz 
tik susitarus

2422 W. MARŲUETTE ROAD

AKIŲ •YDYTOJAIj

DR. VAITUSH, OPT.

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sckinad. susitarus

Res. Phone 
Englewood 8641 
Wentworlh 8000

Office Phone 
Weutworth 8004

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STRKET

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. J. W. KAŪZEWICK lAl L. DAVIDONIS, M. D,

BOLESLOVAS SEKLECKIS ►
Mirė lapkr. 29 d., 1932 m., 7:15 vai. ryto, putiam- 

žiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., Subaičių parap.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų po tėvais 

Palonikė, keturius švogerius: Juozapų Garuekų ir šei

mynų, Mykolų Palonį ir šeimynų, Petrų Palonį, Joną 

Preidį ir šeimynų; švogerkų Onų. Kunevičienę ir šei

mynų, gimines; o Lietuvoj motinėlę, trys brolius, se

seris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3351 Auburn avė. Laidotuvės j- 

vyks Subatoj, Gruodžio 3 <1., iš’namų 8 vai. bus atly

dėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčių, kurioj įvyks ge- 

dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 

nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 

ir pažystamuH-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Svogeriai, Svogerka ir Giminu.
laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.

Telefonas Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimą, kuris 
98tl priežastim galvos skaudėjimo, 
«vaigimo, aklų ai>tenualo. nervuotu- 
cno, skaudamą akių karšt). Nuimu 
5*taradus. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itaiUklmuoae. egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančią mažiau-
uas klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo II ryto lkl s vaka
ra Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRIJll 
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dahar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pl- 
getoiės, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ. 
Tek Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCLALISTAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
6859 SO. VVESTERN AVĖ. 

Chicugo, Iii.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakaro 
Nedel. nuo 10 lkl 12 dieną

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvvood 6107 

Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienis

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8
Nedėliomis: nuo 16 Iki II.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—2:26 vai. vakara 
Nedėliomis 16 lkl 12 

Telefono Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(NaryaUckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakare

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rea TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-4 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 2-4 vak 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. TcL Stcwart 8191

DR. H. BARTON
••

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED. STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso lr Res. TeL Do ule var d 6911

OR, A, J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaL: ano 1-*. nao • i i|

AI r
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Šiandien Vašingtono ir Kęstučio Paminėjimas
Šios Dienos Iškilmių Tvarka

ŠIANDIEN Vašingtono ir rūpinasi savo tautiečiais be- 

Kęstučio sukaktuvių paminė- darbiais, 

jimas. KELRODYS Į ST. AGNĖS 
SALĘ

St. Agnės salė, kur jvyks 

LAIKAS — 7:30 vai. vak. šios dienos iškilmės, yra ant

PROGRAMAS - Chorai,!Ar'll<“r av'’- ir str.

duetai, solistai, munka, kai-1’3926 An-her avė.) Iš vis,
boa, tautiški Jokiai. ,"i“sto I>nsi,» # l,'nfnai P*8*6-

ikiama. Iš Dievo Apvaizdos pa- 

TIKIETŲ KAINOS 25c., rapijbs reikia važiuoti Halsted

VIETA — St. Agnės salė, 

3926 Archer Avė.

85c., 50c. ir $1.00.

PELNAS skiriamas lietuvių 

bedarbių šelpimui.

DALYVAUJA — visi lietu 

riai, kuriems rūpi tautos gar

bė ir kurie myli savo artimą.

TAI BENT DAINUOJA

Mūsų chorai rimtai prisire

ngė prie šios dienos iškilmių. 

Antrądienio vakare į Šv. Ju

rgio parapijos salę susirinko 

apie 500 dainininkų. Jie prak

tikavo. Oh boy, šaukė visi tie, 

kurie girdėjo dainuojant. Tai 

bent dainuoja! Tokį gausingą 

chorą girdėti dainuojant, tai 

didelė retenybė ne tik lietuvių, 

bet ir kitų tautų tarpe. To 

chorų choro gražaus ir galin

go dainavimo pasiklausysime

str. iki Archer, o Archer iki 

Roekwell. Iš North Side —• 

Ashland avė. iki Archer, o Ar

cher iki RockwelL Iš visų ki

tų parapijų reikia važiuoti iki 

Vėestern avė., AVestern iki Ar

cher. Važiuojantieji automobi

liais, ras užtektinai vietos “pa 

rkyti.“ Brightonparkieeiai pė- 

kščiomis galės ateiti. Jiems 

arčiausia.

Labdarių nutarimas

P-nia Ona Biežienė, žinoma solistė dai

nininkė, šį vakarą dainuos Šv. Agnietės Au

ditorijoj, Vašingtono ir Kęstučio paminėjimo 

iškilmėse.

IR JŲ DŽIAUGSMAS Įnations have staged their pro-džiaugsmo. Sako, mums tokio 

Vakar vakare, Lietuvių La-Į8rams successfully and in ajir reikėjo, nes jaunas su jau- 

bdarių šąjungos centro mene- iCreditable manner. Let s all naisiais. Tat jaunimui globa 

siniame susirinkime paantrin-!take part in honoring two,užtikrinta, nes kur dvasios va 

tas seimo nutarimas visiems great heroes, George Washing- dai su jaunimu dalyvauja, ten 

labdariams šį vakarą daly vau- jt-on and Kęstutis and keep in ir jaunimas doresnis. Taigi, 

ti Vašingtono ir Kęstučio pa- ,^ne w*tli tlie other nations džiaugiamės sulaukę jauno, e-

m i liejime. Labdariai džiaugia

si, kad pelnas yra skiriamas

of Chicago. Inergingo kun. V. Černiausko.

gabios rėmėjos jau suvirš įnė-1 Seserys, ligoninės vedėjus, jam laimė “nusišypsojo“ ir 

mio laiko, kaip prisiuvo, pie- h- &v. Kryžiaus Ligoninės ttė- jis išlošė 7 litus ir 4 pūdus 

šė ir dabino įvairios rūšies rn<-įŲ pr.ja jaukia daugelio' ^lvių. K. šią laimę sutiko 

gražumynų: antklodžių, žiur-1^. -ada malonini,*«ip susijaudinęs, kad atėjęs

1 .. . „. rūmo susirgo. Gvdvtojo nešau-
> priimti. N,na .. . .,
r ko, nes visuomet K. būdavo

[sveikas; tad manė ir dabar

stelių, lempoms klošų, pavei

kslų, siuvinių ir 1.1. Rašančiai 

šiuos žodžius teko matyti tų 

dailių išdirbinių ir jie tikrai 

brangintini.

Prieš Kalėdas gera proga 

visko įsigyti, o tuo ir para

mos suteikti Šv. Kryžiaus li-

MIRĖ IŠ DŽIAUGSMO , . ,
nieko blogo nesant.

Netoli Ukmergės, M. kaime Tačiau laimingas K. ryto- 

dažnai vakarais pas vieną ū-Jaus tfl*P nesulaukė: naktį

kininką susirinkdavo kortomis nur®« 

'goninei. Tat visų prašoma pi- palošti. Paprastais vakarais 

I remti bazarą savo atsilanky-, lošdavo taip sau, bet šventa- 

,11111. Pažaras tesis iki 4 <1. gruo dieniais lošdavo iš pinigų ar- 

'ežio. Pradžia 2 vai. po pietų ba iš bulvių. Minimo kaimo 

iki 10 vai. vakare. ūkiu. K. irgi lošdavo, bet nie-

Bazaras įvyksta Šv. Kry.'1'“'1 neSalėj° nieko i5lo5ti: vii* 

žiitua ligoninėj, ant 1 lutu;. Į- pani nasi8eM»™-

įžanga veltui. I

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poinfcnentų ir sempejių pašaukit mus 
telefonu- ENGI,EWOOD 5K40 

Kės. 730 W. S2nd St.

Tačiau vieną sekmadienį I

JOHN A. KASS
(KAZAKAITSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų,, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. lafayette 3315.

4216 Archer Avė.
Tel, Lafayette 8«17

There will also be a interest- į nikime ilgiausių mętų ir ge- 

šiandien, St. Agnės salėj, mi-(lietuvių, bedarbių šelpimui. Jie įing speakers, namely our Lith- iriausios sveikatėlės bei pasi

imdami Vašingtono ir Kęstu- ragina kiekvieną lietuvį tą ki- vanian Couneil Anthony Kai- sekimo! Roselandietis

čio sukaktuves. Chorų choras Inu darbą paremti savo atsi- valtis, Prof. Frank Mast, Lith.

oainuos pusę tuzino gražiau- lankymu. [Federation Pres. and Pres. of

šių ir meliodingiausių lietuvi-

škų dainų. Pasiklausęs
^ORGANIZACIJŲ BEI DRAU

the Lithnanian Committee for Pranešiu
DAILY NEWS IR LIETU

VIŲ DIENA

GIJŲ VALDYBŲ DO
MESIUI

Visų mūsų centralinių orga- 

Chicago Daily Nev/s plačiai n’zacijų, apskričių, kuopų, 

išgarsino Vašingtono ir Kęs- draugijų ir klubų pirmininkai 

tučio paminėjimą, arba Lietu- ir sekretoriai šį vakarą pra- 

vių Dieną, surengtą sąryšyje šomi suvažiuoti į St. Agnės 

su to dienraščio ręng^imu'auditoriją ir lygiai 7:30 vai. 

“tautų karnivalu,“ kurio* pe- [vakare sueiti prie estrados de

lnas eina bedarbių šelpimui, šihėje auditorijos pusėje.

Chicago Daily News vedėjai 

šiandien dalyvaus mūsų iškil

mėse ir jas aprašys. Dėl to 

svarbu, kad mes tinkamai pa- 

sirodytumein, kad kitoms tau

toms neužsileistumėm. Progra 

mo pildytojai savo dalį gerai 

atliks. Mūsų gi pareiga gau

singai šiandien susirinkti į St. 

Agnės salę ir parodyti, kad 

lietuviai gerbia ir šio krašto

Kviečia Vašingtono ir 
Kęstučio Komiteto pirm.

DAINININKŲ DOMESIUI

Visi dainininkai, kurie šį 

vai arą dainuos St. Agnės au

ditorijoj prašomi įsidėmėti: 

sopranai ir tenorai sueisite i

the Century of Progress and 

Dr. Al. Račkus.
Gruodžio 1 d. prasideda šv.

Al. Knmskis Kryaaos LiS8nilPs
, Dr-jos bazaras. Darbščios ir

REAL ESTATE

ROSELAND
Roselando Šv. Onos draugi

ja turėjo balių lapkričio 24 d.,

Visų Šv. parąp. svetainėj. Pa

sišokti svetelių priėjo pilna Prisirašykite j mūsų Spulką 

svetainė. Tr linksminosi .iki vė Texy informacija suteikiama 
lumai. Mat, didelė draugija. Dykai
visuomet jai sekasi parengi-1 2608 West 47th St
niai.

Mūsų jaunimas

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
AVest Side: 2151 AV. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Nalnai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 17 W. Washlngton 8t 
Room 906 TeL Dearborn 7966

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

2['lllllll!lll!lllllllllll!EII3IEIIHII(tlilEIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllilllllllllllllllllllllHir.%S . . . =Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą j įvairų pa- =

= tarnavimą, kurj mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- s
= denio bilas ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas. S
Darome pirmus niorgičius ant namų.

Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus.

-= Parduodame Foreign Evcliange ir čekius.

! ONIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO,!
Ndt. Ine.

| 3320 S„ Halsted Street Tel. Yards 5215 f
«i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiii3ii|iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
, — 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7997

Namų TeL Hyde Park 1196

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

61 B. 107 8T. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—4977

*600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6 S 91

160 N T.A RALI .E RT—navai sutarti.

■ I

Geriausia cash kaina už mo-

Dabartiniu laiku mūsų jau- jr^UR’ bondsus ir (lePosit ee* 

rjmas pradėjo smarkiai lenk-tba^us’ N0, St.

tyniuoti. Vyčiai ir alumniečiai, jb‘aiIlbal's Atdara vaka- 

persitvarkę*, dirba: vakarėlius Io,3‘

dešinę auditorijos pusę netoli, ruošia ir jam labai sekasi, 

estrados, altai ir basai — j kai į Vietinis vargonininkas S.
GERAS UŽDARBIS

Reikalinga — vyrai ir 'moterys. —
ir Lietuvos didvyrius ir kad rę. Programo Komisija Rakauskas su alumniečiais I P1™ nirime naujų. įsr-idima. km-is

J e lengvai parsiduoda kiekvienoje siu-
—-------parap. svetainėj įtaisė basket }»0> Galite dirbti pilnai arba liuos-

r - ’ taikiu. Patyrimas nereikalingas,
balk Tat jaunimas turi prosros IV 00 užstato už sampeiius bus .<i- 

•’ r' - i grąžintas. Kreipkitės nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.Lithnanians Hanor INastrington& Kęstutis 

lt St. Agnės Auditorini,
PART OF “CARNIVAL OF 

NATIONS“ PROGRAM

Toniglit all patriotic Lith- 

i*anian will gather at the St. 

Agnės Auditorium, 3926 Ar

cher Avė., near AVestern to 

bonor two great men: George 

Washington, our American bė

ro and Kęstutis, our Litliua- 

r.ian hero.

An elaborate program has 

been planned. We will bave 

the pleasnre of listening to 

our leading aoloists, ųuartets, 

neteis and also a combined

clioTus of onr Lithuanian cho- 

ruses. Ineluded in the list of 

feature attraetions we will be 

entertained by the St. Casimir 

Aeademy girls in various Li- 

tbuanian folk dances assisted 

by tlieir uni formed band and 

orchestra.

This celebration ir a bisto- 
(ry making event which will 
jbring joy and much credit to 
the Lithuanian people. It will 
be a great evening.

This evening is a part of 
the Daily News “Carnival of 
Nations” program which is a 
huge success. All the other

linksmai pažaisti; ne tik ber- 

Į naičiai, bet ir mergaitės žai- 

Įdžia basketball. Gerai, kad sa

loje svetainėj daro žaidimus, 

nereikia svetimųjų ieškoti; 

mažiau ir gatvėmis daužysis. 

Prieš kelis mėnesius neturė

jom lietuvio vikaro, klebonui 

ipagelbininko, tik atvažiuoda

vo svetimtautis kunigas; ma

žai galėjo prigelbėt. Bet, ne 

po ilgo gavom pagelbininka 

lietuvį kun. Alfonsą, pranciš

koną.. Parapijonys džiaugės, 

nes šis gelbėjo gerb. klebonui, 

kiek galėjo. Bet lapkr. prad

žioje kun. Alfonsas mus ap

leido, o į jo vietą sulaukėm 

jauno kunigo Černiausko, kai- 

jpo asistento kun. J. Paškaus- 

1 kui. Dabar džiaugiasi visi. 

Jaunimas net krikštauja iš

6812 So. Western Avė.
=

=

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausISe ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas  __ $8.50
Poeahontas lumps ___$9.00
Summer Creek lump ..$8.00

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

T jrlme pardavimui ir mainymui visokios rūšies properčių, biz
nių, įlotų lr farmų. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negales.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje.' Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apdraudos Įstaigomis.

Kolck Ino jame morglčius, notas lr bilas. Padedame namų sa- 
Cn'lnkams surasti 1uos, kurie yra pirkę niorgičius ant Jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštlnSn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus Jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

ši dideltausl aprėdalų — drabužių krautuvė Jau perėjo Į lietuvių S 
rankas. Čia rasite dtdel) prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip- — 
gi Ir valkams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis.

Wood Street
DEP’T. STORE

| 1800 W. 47 Street
x~!iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiin:

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite

RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,
jūsų automobilis ar trobas visuomet greičiau važiuos 

ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš

mainymu alyvos — išgryzavimas veltui.
Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.

5854 S. Western Avė.
N. W. Comer. TEL. REPUBLIC 7417

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedns, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torins dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainus labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1989

Phone Roosevelt 2079 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

i WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
• 2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, TU.
BITDINKUS TAISOM 

Atitekame Pla.terio — Plytų — Ce
mento darbus. Kamlpus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Callfornijos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST Odos 
Tel. South Side YARDS 0438

JNO. LYNCH
R09 WE8T 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
| pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų II geriausių rūšių autotaobt- 

illu. — 8TUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

' Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nehrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES 

44.9 ARCHER A VENŲ® 
Telephone Lafayette 7190
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